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Besteen lagunago izango ginateke, 
inguru senidekorragoa eta apartagoa egingo geuke. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
ALKARTUTA GOAZEN 
aurrera kantari 
bideak zabalduz 
betiko pozari. 
 
Maitasun ta zuzentasunez dezagun 
lortu anaien askatasun 
badator-eta Jaunaren betiko egun: 
hor dugu, distiratsu egunsentiko argitasun. 
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EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina 

esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
 

† Ondasun guztien iturri dan Jainkoagana jo dai-
gun, damutasunez, erruki eske. 
 —Jesus Jauna: pobre eta ondasunei lotu ba-
rik bizi izan zinana, erruki, Jauna. 
 —Jesus Jauna: pobreenganako aparteko begi-
ramena erakusten zenduana, Kristo, erruki. 
 —Jesus Jauna: ondasun eta diru gosetik as-
katu nahi gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
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zaree, nork itzi zuen esku ondasunak?  Zeuena 
ez dozuen aberastasunagaz fidatzekoak izan ez 
bazaree, nork emon benetan jagotsuena? 
 Ezin da morroi bat bi nagusiren zerbitzari 
izan. Izan ere, bata gorroto izango dau, eta bes-
tea maite; edota bati leial izango jako, eta bes-
tea ez dau aintzat hartuko. Ezin zaree Jainkoa-
ren eta diruaren morroi izan». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
Oharra 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat da: 
behartsuen ardurea daukala adierazten dau horrela. 
Urritasunean areagotu beharra dago gure gastuei aurre 
egiteko eta behartsuen ondoan izateko. Eta, gehiago: 
Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
     † Ondasun guztien iturri dan Jainkoari aur-
kezten deutsoguz hurrengo eskariak: 
  
—Eliz Amaren alde: bere ondasunetatik arintzen 

joan daiten, eta pobreentzat harrera oneko 
eta babes-etxe izan daiten… Eskatzen deu-
tsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 

 

 

—   5   — 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Amos profetearen berba gogorron aurrean geure burua ba-
besten ahaleginduko gara, behar bada. Baina, ez ete dogu 
behartsua iraintzen ondasunak kontsumokerian eralgiten 
doguzanean? 
 
 
Amos Profetearen liburutik   (Am 8, 4-7) 
 
Entzun hau zuek, behartsuak zapaldu 
eta herriko jente xehea hondatzen dozuenok. 
Zeuen barruan dinozue: 
«Noiz igaroko ete da ilbarri-jaia, garia saltzeko, 
noiz zapatua, alea salgai atarateko? 
Neurria txikiagotu 
eta prezioa handituko dogu, 
okerreko pisuak erabiliz; 
gari-zahia ere saldu egingo dogu. 
Jente apala dirutan erosiko dogu 
eta behartsuak oinetako pare baten truke». 
Jakoben ondorengoen harrogarri dan Jaunak zin dagi 
ez dituala sekula ahaztuko horreen egintza txarrak. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
Ez gaizala harritu, Paulok bere ikasleari egiten deutson eska-
riak: gure otoitzean leku izan behar dabe agintariek ere, 
euren lana ondo betez bakean bizi izan gaitezan. 
 
 
San Paulo Apostoluak Timoteori egindako lehenengo gutu-
netik    (1 Tm 2, 1-8) 
  
 Anaia maite: Hau eskatzen deutsut lehenengo: otoitz, 
erregu eta esker emoteak egiteko gizaki guztien alde, eta 
erregeen eta agintzen dagozan guztien alde, zintzo eta egoki, 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: ondo etorri fedearen ospatze eliz-
kizun eder honetara. 
    Lehengo domekan Aita errukior eta parkatzai-
learen, eta tente jarten gaituanaren barri emon 
euskun Liturgiak. Gaurkoan, ondasunei erabilpen 
ez-egokia emotea gaitzesten jatorku. Ete dau-
kaguz ondasunak Jainkoaren erregalo eta be-
deinkapen lez, eta ez edozelan eta lasaikerian 
erabilteko gauza lez, neurritsu eta ondo erabil-
teko baino? 
    Hau gogoan izanik sartuko gara urtean zeha-
rreko 25. domekako liturgia honetan, gure onda-
sunak ondo erabili daiguzala eskatzeko eta es-
kertzeko. 
 
Sarrera-abestia 
Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
Agurra 
 

† Danetariko ondasunez beteten, eta bere seme-
alaba egiten gaituan zeruetako Jainko Jauna 
ozenki goretsi daigun. 
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Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
OTOITZA 
 
Lurralde zoragarrian bizi gara, Jauna, 
eta danetariko ondasunez inguraturik, 
egonkortasunean, lasai eta osasuntsu, 
gure egoerea inori zor deutsogula 
bururatu ere egiten ez jakula. Baina… 
 
Guk darabilgun kontsumo abiadureak 
zeozer ekarri leikigu burura: 
hein handi baten inoren lepotik bizi garala 
gure senide diran beste batzuk 
izten doguzala pobrezian, ezinean… 
 
Ai ikasiko bagendu neurritsu bizi izaten, 
gehiegikeriak-eta alde batera botaten, 
eta geurea dogula uste dogunetik banantzen… 
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Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 

Erantzun salmoa: 
Sal 112, 1-2. 4-6. 7-8 

 
 

R/. Goratu egizue Jauna, behartsua ataraten dauana 
 
Goratu egizue, Jaunaren zerbitzariok,  
goratu Jaunaren izena. 
Bedeinkatua izan bedi Jaunaren izena,  
orain eta beti. R/. 
 
Jauna herri guztien gainean garai dago,  
haren ospea zerua baino gorago. 
Nor da Jauna gure Jainkoa lakorik?  
Gorenean dau tronua,  
baina beheratu egiten da,  
zerura eta lurrera begiratzeko. R/. 
 
Gizajoa hautsetatik jasoten dau,  
behartsua zaborretatik ataraten, 
eta handikien artean jesarriarazoten dau,  
bere herriko handikien artean. R/. 

—   9   — 

—Bakarrik, edo lanbide edo bizibide barik, edo 
erbestean, espetxean edo atsekabe artean 
bizi direnen alde: euren egoeratik urtetearen 
poza izan daien… Eskatzen deutsugu, Jauna, -
Aita zaitugulako. 

—Hezkuntza lanetan diharduenen alde: zekenke-
riatik ihes egin daien, eta umeak eskuzabal-
tasunean eta alkartasunean hezi daiezan… Es-
katzen deutsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 

—Herri agintarien eta Eliz agintarien alde: agin-
taritza zerbitzu lez erabili daien, eta ez diru-
iturri edo herritarrak-eliztarrak menpean har-
tzeko era lez… Eskatzen deutsugu, Jauna, -
Aita zaitugulako. 

—Eukaristiarako alkartu garenon alde: beti egon 
gaitezan gertu ebanjelioak zuzenduak iza-
teko, eta, atxaki guztien gainetik, Jesusen 
bideetan ibiltea bilatu daigun… Eskatzen deu-
tsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
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izaera bare eta baketsuan bizi gaitezan. Ona eta atsegina da 
hau, Jainko gure Salbatzailearen begietan, gizaki guztiak sal-
batzea eta guztiak egiaren ezaguerara heltzea gura dau-eta. 
 Izan ere, bakarra da Jainkoa, eta bakarra Jainkoaren eta 
gizakien bitartekoa: Kristo Jesus gizona, bere burua guztien 
ordaintzat emon ebana. Bere sasoian emondako autormena 
da hau, eta horretarako ipinia nago ni albistari eta apostolu 
_egia dinot, ez dinot guzurrik_, jentilen irakasle sinesmenean 
eta egian. 
 Hau da, beraz, gizonezkoei eskatzen deutsedana: otoi-
tzak gizonezkoek egin dagiezala toki guztietan, esku garbiak 
jasoz, hasarre eta eztabaida barik. 
 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Zertan ahalegintzen gara. Jesusi min emoten 
deutso ondasun pilaketan gogotsu jokatzen do-
gula ikusteak, baina gogo barik gabizela Jain-
koaren zerbitzuan. Egin deiogun harrerea Ale-
luia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 16, 1-13) 
  
 Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: 
«Gizon aberats batek etxezain bat eban, eta ho-
nek ondasunak alperrik galtzen ziharduala salatu 
eutsoen. 
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 Deitu egin eutsan eta esan: "Zer da zutaz en-
tzun dodan hori? Emoidazu etxezaintzaren kon-
tua kargutik bota egiten zaitut eta". 
 Etxezainak, orduan, honan inoan berekautan: 
"Zer egin behar dot nik orain, nagusiak kargua 
kentzen deustan ezkero? Aitzurrerako ez naz 
gauza, eta eskerako lotsa naz. Badakit zer egin, 
kargutik botaten nabela etxean nork hartu izan 
dagidan". 
 Banan-banan bere nagusiaren zordun guztiei 
deitu, eta lehenengoari itaundu eutsan: "Zenbat 
zor deutsazu nire nagusiari?" Harek erantzun: 
"Ehun upel orio". Etxezainak, orduan: "Hona zure 
ordain-agiria; agudo, jesarri eta idatzi berro-
geita hamar". Gero, hurrengoari itaundu eutsan: 
"Zuk zenbat zor deutsazu?" Harek erantzun: 
"Ehun anega gari". Etxezainak, orduan: "Hona 
zure ordain-agiria; idatzi laurogei". 
 Eta nagusiak txalotu egin eban etxezain zu-
zenbako ha, zuhur jokatu ebalako. Izan ere, 
mundukoak zuhurragoak dira euren arteko ara-
zoetan, argitakoak eurenetan baino». 
 Beraz, hauxe dinotsuet Nik ere: «Irabazi egi-
zuez adiskideak bidebako dirutik, diruz; holan, 
dirua amaitzean, betiko bizilekuan hartuko zai-
tue Jainkoak. Gauza txikietan fidagarri dana, 
handietan ere fidagarri da, eta gauza txikietan 
zuzenbakoa dana, handietan ere zuzenbako. Bi-
debako dirua erabilten fidatzekoak izan ez ba-


